
KRYDSTOGTTURISME I GRØNLAND 
 

MODELLERING AF EN POTENTIEL OLIESPILDSULYKKE 
Det arktiske område er blevet en populær turist destination. Hvert år øges antallet af turister og 

sømil som besejles af krydstogtskibe. Den tiltagende turistindustri øger potentielle fordele for de 

arktiske samfund, men færdsel i det arktiske område er risikabelt: ekstreme vejrforhold, vanskelige 

isforhold, mangelfuld kortlægning og begrænsede eftersøgningsfaciliteter er en udfordring for 

passagerernes sikkerhed og det følsomme økosystem i havet. For at forbedre forståelsen af disse 

risici, har WWF udarbejdet en model over et oliespildsspildsscenarie ved et af Grønlands mest 

populære krydstogtskibsdestinationer. 

 

Havet er omdrejningspunktet for liv i det arktiske område. Mange arktiske samfund er afhængige af det havets 

økosystem for føde og forsørgelse, og de arktiske nationer er afhængige af fiskeriet for arbejdspladser og eksport. 

 

Samtidigt med at det arktiske klima blevet varmere og isen trækker sig tilbage, åbnes mulighederne for skibstrafikken 

og sæsonen for krydstogtsturisme forlænges tilsvarende. Denne øgede trafik bringer gode muligheder for udvikling og 

fremgang for de arktiske samfund, men det øger også faren for mulige trusler for miljøet. Arktisk Råd har i sin Arctic 

Marine Shipping Assessment (2009) konkluderet, at oliespild er den største trussel for det arktiske miljø. 

 

Et af de mest populære krydstogtsdestinationer i Grønland er Diskobugten, hvor skibe besøger Ilulissat, Aasiaat og 

Qeqertarsuaq på Diskoøen.  

 

Diskobugten og Store Hellefiskebanke på Grønlands vestkyst er meget vigtige områder for både livet i havet og lokal 

fiskeri samt turisme. Dette har foranlediget WWF til at overveje hvad der kunne ske, hvis et stort krydstogtskib gik på 

grund ud for Diskoøen, med et stort oliespild til følge.   



 

 

Udvikling af oliespildsscenarier 
Scenarier eller modeller kan være et yderst effektivt værktøj for at visualisere potentielle påvirkninger omkring 

oliespildsulykker. Disse scenarier kan med god effekt bruges for at vurdere risici, opstille de nødvendige 

foranstaltninger, samt at informere beslutningstagere omkring hvorledes beredskabet omkring havmiljøet skal 

struktureres og dimensioneres. Dette er vigtigt i det arktiske område, hvor oprydning er specielt vanskeligt på grund 

af de barske og isolerede adgangsforhold.  

 

Derfor har WWF tilvejebragt forskning indenfor forskellige oliespildsscenarier som måtte forekomme i det arktiske 

område.  

 

Dette fakta-ark fokuserer på oliespild fra et krydstogtskib, og er en del af en serie på fem forskellige oliespildsscenarier 

i havet mellem Grønland og Canada, der inkluderer: Nordvandet, Diskoøen, Baffinbugten, Lancaster Sund og Eclipse 

Sund. Den fuldstændige rapport kan findes på wwf.dk  

 

De opstillede scenarier blev udfærdiget i samarbejde med Shoal’s Edge Consulting, et miljøkonsulent firma som 

tilvejebringer specialiseret viden omkring risici for oliespild og vurdering af påvirkning omkring disse forhold.  

 

Lokaliteten 
Området for dette hypotetiske oliespildsområde er syd for Diskoøen/Qeqertarsuaq i Diskobugten i Vestgrønland. 

Dette område blev valgt fordi det er et af de mest populære destinationer for krydstogtskibe. Diskoøen og byen 

Qeqertarsuaq anløbes af omkring 15-20 krydstogtsskibe om ugen under sæsonen juli-september, eller af omkring 

240 krydstogtsskibe om året.   

 

Besejlingen omkring Diskoøen er vanskelig, og tilstedeværelsen af skær på ruten gør, at dette område er et af de 

risikoområder, hvor skibe kan støde på grund. Faktisk er området der blev valgt som muligt scenarie kun 15 km syd 

for det område hvor MS Quest stødte på grund i 2007. 

 

Fig. 1 Lokaliteten for den hypotetiske grundstødning af et krydstogtskib 

 

 

Området omkring Diskoøen er karakteriseret af stor biologisk produktivitet om foråret, som gør, at det er et 

ideelt område for fødesøgning og yngleområde for mange havpattedyr og søfugle. Dette spildområde er 

kategoriseret som særligt følsomt havområde af både DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus 

Universitet, og Pinngortitaleriffik/ Grønlands Naturinstitut (2012). Dette område er også blevet identificeret 



af IUCN (International Union for Conservation of Nature) som et af bare 13 arktiske SUPER-EBSAer, der 

betyder at det er et specielt økologisk og biologisk vigtigt havområde. Flere arter er afhængige af 

ressourcerne i dette område - specielt det store antal lodder (Mallotus villosus), tobis (Ammodytes sp.) og 

vandlopper (Calanus sp.) tiltrækker mange havpattedyr og søfugle.  

 

Derudover er ressourcerne i Diskobugten af stor socio-økonomisk betydning for hele regionen. Fiskeri er den 

dominerende industri på hele området, hvor hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og rejer (Pandalus 

borealis), men også torsk (Gadus morhua), samt stenbider (Cyclopterus lumpus) og krabber (Chionoecetes opilio) 

udgør en stor del af fangsten. Uberørt natur med kælvende gletchere og hvaler på træk gør Diskobugten til 

et af de mest foretrukne områder for økoturisme.  

  

Scenariet 
Denne model er udarbejdet som en værst tænkelig ulykke, sagt på en anden måde drejer det sig om det 

største skib der besejler på Diskobugten med den største mængde olie. Det drejer sig om et krydstogtsskib 

på 68,000 brutto tons, med en mængde olie på 2,800 m3 (1,761 tønder) ombord, der svarer til et skib i Crystal 

Serenity klassen, der normalt anløber Ilulissat i august-september. Olietypen (Intermediate Fuel Oil 180) som 

er valgt for scenariet, er typisk for større krydstogtsskibe. 

 

Tungere olietyper, herunder IFO180, giver de størst helbreds- og miljømæssige konsekvenser, og er 

vanskeligere at opsamle fra havoverfladen og kystlinjen end de lettere olietyper, herunder dieselolie.  

 

Det tænkte scenarie udgør et oliespildsvolumen på 280 m3 som svarer til 10% af olien i tanken. Denne 

mængde ville generelt blive anset som et "sandsynligt maksimum" spild fra skibe af denne størrelse og type. 

I modellen beskrives en situation hvor spildet løber i 12 timer.  

 

Kystlinie på Diskoøen. Foto: Simone Gress Hansen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metoden  
De mulige konsekvenser af et oliespild bliver modelleret på to forskellige måder. Den ene måde er en 

stokastisk model (SIMAP™ stokastisk 3-dimensionel) som viser den gennemsnitlige påvirkning, når en række 

givne miljømæssige betingelser er til stede. Den anden måde er anvendelsen af en deterministisk model (RPS 

ASA’s OILMAP Deep™) som viser et enkeltstående og udvalgt værst tænkeligt scenarie. 

 

Modellerne forudser oliens kurs gennem vandet, og fokuserer på mulig påvirkning af kystlinjen og 

havoverfladen. 

  

Dette blev gjort ved at anvende informationer specifikt for området, som viser påvirkning hvor olien bevæger 

sig gennem vandet, inklusive: havstrømme, islag, vindhastighed, vindretning, vandtemperatur, saltholdighed 

og massefylde. 

  

Naturligvis er det vigtigt at erkende, at der er store begrænsninger på forsøg på nøjagtigt at forudsige 

påvirkningerne på et større oliespild i et komplekst miljø. Men en model kan dog være en hjælp for at kunne 

forudsige hvorledes et muligt specifikt oliespild kan udfolde sig 

.   

 



 

Fig. 2 Information om islæg, havstrømme, saltholdighed og vindretning fra oliespildsområdet. Disse er alle betingelser som påvirker hvor og 

hvordan olien spreder sig som vist i modellen  

 

 

Resultater 
Oliens bevægelser kan illustreres med tre kort, som viser hvor olien kan sprede sig på havoverfladen og på 

kystlinjen. De lys- og mørkgrønne områder viser, hvor sandsynligheden for at olien kan sprede sig er mindre 

end 50 %, mens de langt mindre gule/røde felter viser områder hvor sandsynligheden er højere end 50 %. 

De tre kort repræsenterer forskellige koncentrationer af olieforurening (0,01 g pr. m2, 10 g pr. m2 and 100 g 

pr. m2) forklaret nedenfor. 

 

 

Olie på overfladen 0,01 g/m2 “Den socio-økonomiske tærskel”  

 

Figur 3 Sandsynlighed for olieforurening af havoverfladen. Områder med gule, orange og røde farver vil med mere end 50% sandsynlighed have 

olie på havoverfladen i koncentrationer på 0,01g/m2 efter dette spild.  

 

 



Selv så lave koncentrationer som 0.01 g pr. m2 (et hundrededele gram pr. kvadratmeter) olie kan have 

betydelig påvirkning. Modellen viser at olie på havoverfladen vil variere i retning, men zonen for den højst 

sandsynlige retning orienteres mod nordvest for oliespildstedet mod Diskoøen. Der findes en lav til moderat 

sandsynlighed for olie på havoverfladen syd for oliespildstedet, samt en meget lav (mindre end 5 %) 

sandsynlighed for oliespild i canadiske farvande.  

 

Olie med en koncentration på 0,01 g pr. m2 vil være synligt som en sølvstribe på havoverfladen, dette vil 

betyde at fisk vil blive forurenet når de kommer op til overfladen, og fiskeri i området derfor vil blive forbudt. 

Et oliespild vil have alvorlige socioøkonomiske konsekvenser, siden reje-, krabbe og hellefiskefiskeri er vigtigt 

for den grønlandske økonomi. Koncentrationen af 0,01 g pr. m2 kaldes således for "den socioøkonomiske 

tærskel".  

 

DCE anser denne region som et særligt følsomt område, og et oliespild her vil særligt påvirke havpattedyr og 

havfugle. Dette område er også et vigtigt overvintringssted for flere søfugle, såsom: konge-edderfugl 

(Somateria spectabilis), ismåge (Pagophila eburnean), edderfugl (Somateria mollissima) og polarlomvie (Uria 

lomvia). 

 

Mere end en halv million konge-edderfugle bruger Store Hellefiskebanke som opholds- og overvintringssted, 

dette gør området særligt kritisk for bestanden. Fra juli til september anvendes området af fældende fugle. 

På dette tidspunkt er fuglene særligt følsomme for forstyrrelse og kan ikke flyve.  

 

Gennem vinteren opholder narhvaler sig i den dybt islagte Baffinbugt, hvor de er afhængige af sprækker og 

åbninger i isen for at ånde. Forurening med olie i havmiljøet kan have alvorlige konsekvenser for arten. 

Narhvalen er listet som kritisk truet på den grønlandske rødliste (2009), og næsten truet på IUCN's globale 

rødliste (2012). Narhvalen oplever udfordringer da havisen formindskes gennem klimaændringerne, men 

forstyrres også af olie og gasefterforskning, øget skibstrafik og ukontrolleret fangst. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Olie på havoverfladen 10 g/m2 

 
Figur 4 Sandsynlighed for olieforurening af havoverfladen. Områder med gule, orange og røde farver vil med mere end 50% sandsynlighed have 

olie på havoverfladen i koncentrationer på 10g/m2 efter dette spild. 

 
Olie med en koncentration på 10 g pr. m2 (tusinde gange højere end den socioøkonomiske tærskel) kunne 

dræbe fugle og andet dyreliv på havets overflade. Modellen viser at omkring 12 km2 af havoverfladen 

sandsynligvis ville blive dækket af olie med højere koncentrationer end 10 g pr. m2. Områder med moderat 

eller høj sandsynlighed er begrænset til et område med kun få kilometer indenfor spildstedet, og området 

der påvirkes er begrænset til grønlandske farvande i Diskobugtens munding.  

 

Topvolumen af olie som blandes dybere ind i vandsøjlen er kun på 0,1 % af den totale spildte mængde. Svære 

fyringsolier blandes ikke nemt med vand. 

 

Dette område er et såkaldt hotspot for søfugle der lever af zooplankton og fisk i området. De fleste søfugle 

dør af kulde, hvis de kommer i kontakt med olie, siden olie ødelægger det Isolerende lag på fuglenes fjer. 

Øerne på Kitsissunnguit/Grønne Ejland er beskyttede af loven, siden de er et vigtigt yngleområde for 

havternen (Sterna paradisaea). Flere andre fuglekolonier findes i dette område, og giver Diskobugten en stor 

variation af søfugle. 

 

Endvidere er området sommerfourageringsområde for sæler og hvaler, såsom pukkelhvalen (Megaptera 

novaeangliae), sildepiskeren (Balaenoptera acutorostrata), finhvalen (Balaenoptera physalus) og specielt 

grønlandshvalen (Balaena mysticetus) hvor drægtige hunner anvender området syd for Diskoøen som hoved 

fourageringsområder. 

 

 



Olie på kysten 100 g/m2 ”Den økologiske tærskel” 

 
Figur 5 Sandsynlighed for olieforurening af kystlinjen. Områder med gule, orange og røde farver vil med mere end 50% sandsynlighed have olie 

langs kysten i koncentrationer på 100g/m2 efter dette spild. Grønne områder har en sandsynlighed under 50%.  

 
Dette kort viser hvor stort et område af kystlinjen, der kan forventes at blive påvirket af olie med en 

koncentration højere end 100 g pr. m2. Der er en meget stor sandsynlighed (95 %) for at noget olie med en 

koncentration højere end 100 g pr. m2 kan nå kystlinjen. Dog skal det siges at grundet variable vind og 

strømforhold er det kun muligt at sige at sandsynligheden for at olie (der overstiger 100 g pr. m2) der når et 

bestemt sted på kysten er mindre end 50 % (31 %), derfor er området markeret med lysegrønt/gult på kortet. 

Med andre ord, er det sandsynligt at olien vil nå kysten, men meget vanskeligt at forudsige nøjagtigt hvor.  

 

På grund af fyringsoliens svært nedbrydelige natur, vil to-tredjedele af hele mængden der spildes på havet 

nå kystlinjen, hvilket resulterer i at et relativt stort område af kystlinjen påvirkes. Den gennemsnitlige længde 

kystlinje der bliver olieforurenet vil være på 49 km, med en gennemsnitlig total mængde på 186 m3 der når 

kystlinjen. Modelleringen viser, at spildet her sandsynligvis vil nå kysten vest for Qeqertarsuaq. Der er en 

mindre sandsynligvis for at kystlinjen fra Aasiaat til Attu vil blive forurenet med olie fra uheldet.  

 

Olien kan nå kysten indenfor 12 timer viser modellen, og dette kan være en udfordring for en eventuel 

beredskabsindsats. Forurening på kysten kan have de mest synlige og længstvarende påvirkninger, denne 

koncentration kaldes den økologiske tærskel, siden mange dyr der er tilknyttet kysten kan blive påvirket, 

såsom ørred (Salvelinus alpinus) og lodder, der er vigtige fisk for lokale samfund, der både sælges og indtages 

som føde. Lodden lægger æg i store mængder ved tidevandszonen, og ørreden findes i mange af de elve der 

løber ud mod havet. Lodden er ligeledes en vigtig fødekilde for hvaler, der indtager føde i området om 

sommeren.  

 

 



 

Om vinteren er kystområderne vigtige overvintringssteder for flere arter. Hvidhval og grønlandshvaler findes 

i de grunde vande gennem vinteren, hvor de lever godt af de fødemængder der findes i området. Der er også 

en stor risiko for at bundfauna, såsom muslinger vil blive berørt af forureningen ved et oliespild. Dette vil 

specielt påvirke hvalros og kongeedderfugl, som forefindes i store mængder omkring Store Hellefiskebanke, 

hvor de indtager store mængder af den bundfauna.  

 

 

Pukkelhvaler spiser lodder ud for Diskoøens kyst. Foto: Jean-Claude Kresse 

 

Et individuelt oliespildsscenarie 
Indtil nu har vi kigget på spredning af olie ved at anvende gennemsnitligt 200 forskellige klimatiske variabler.  

Dette er nyttig viden, når man skal planlægge nødsituationer og beredskab for bekæmpelse af forurening, 

men WWF ville også illustrere hvordan et individuelt værst tænkeligt oliespildsscenarie ville kunne se ud. 

Nedenfor illustreres et spildscenarie for en grundstødning, der skete på en tilfældig valgt dag i 

krydstogtsæsonen: 24. august 2013. 

 

Dette blev gjort ved at udvælge to model typer; ud af de 200 forskellige variabler der blev brugt i den forrige 

fremgangsmåde, hvor den ene resulterede i det største område der blev forurenet, og det andet resulterede 

i den største kystudstrækning der blev forurenet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forurening af havoverfladen  

 

Figur 7 Det værst tænkelige scenarie for forurening af havoverfalden. Olien vil være koncentreret i områder med røde, orange og gule farver. De 

grå områder indikerer at der er anvendt dispergeringsmiddel til at opbryde olien fra overfalden.  

 

De orange og røde farver viser steder hvor oliekoncentrationen overskrider 10 g pr. m2, medens de grønne 

og gule steder viser områder som overskrider den socioøkonomiske tærskel på 0.01 g pr m2.  

 

Hele området mellem nordvest for Qeqertarsuaq og Aasiaat vil blive forurenet af olie.  

 

Den største koncentration vil afgrænse sig til området hvor forureningen først forekommer og vil sprede sig 

sydover mod Aasiaat Olie med en koncentration der er højere end den socioøkonomiske tærskel.  

 

 

Forurening af kyst 
De mørkeblå og lilla farver viser hvor olieforurening af kysten overstiger den økologiske tærskel på 100 g pr. 

m2. Olien når både Diskoøens kyst nord for spildstedet, samt øerne mod sydøst. Til sidst vil olien sprede sig 

mod vest og nå kysten omkring Aasiaat. 

 

Figur8 Det værst tænkelige scenarie for forurening af kysten. Områder med lilla farver vil opleve en høj koncentration af olie, områder med blå 

en lavere koncentration af olie.  

 



 

Konsekvenser af olieforurening  
I den arktiske natur findes unikke levesteder og et rigt dyreliv, som er specielt følsomme overfor forstyrrelse 

og miljøkatastrofer. 

 

Området mellem Diskobugten og Store Hellefiskebanke er vigtige områder for havpattedyr og havfugle hele 

året. Flere arter samles i området om foråret/sommeren og også overvintrer der. 

Korte sæsoner og stor sæsonvariation betyder at store bestande af dyrearter samler sig på et begrænset 

område. Enhver forstyrrelse vil have seriøse konsekvenser, og selv en lille lokal forstyrrelse vil have en stor 

påvirkning på bestanden.  

 

DCE har i sin rapport “Disko West: A strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities” 

(2013) konkluderet, at mange havpattedyr hvert år bruger havområdet omkring Vestgrønland som et 

primært fourageringsområde, hvorfor påvirkning af oliespild kunne have en uforholdsmæssigt stor negativ 

påvirkning på området.  

 

Hvidhvaler, narhvaler, pukkelhvaler og hvalrosser er særligt følsomme da de er afhængige af området her til 

blandt andet fødesøgning. Havfugle er også sårbare da der i dette område er både fuglefjelde og vigtige 

fældningsområder.  

 

 

 
Figur 9 Oversigtskort som viser arter der påvirkes af oliespild fra en grundstødning ved Qeqertarsuaq.   

 
 
 
 
 



Turisme - potentielt stort, potentielt risikofyldt  
 

At stå på dækket omgivet af isfjelde mens man kigger på hvaler under midnatssolen. Det er ikke så mærkeligt 

at turister elsker Arktis. I 2016 besøgte i alt 66.876 turister Grønland; af disse var 24.244 krydstogsturister. I 

dag udgør 2-5 % af den grønlandske økonomi turismen, som gør det til den tredjestørste økonomiske faktor 

i Grønland. Grønlands Selvstyre planlægger at fordoble krydstogtsturismen i år 2040. Turismen har et stort 

potentiale for at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser og en stabil og forbedret økonomi for Grønland. 

 

Men det er nødvendigt at tage de nødvendige forholdsregler når skibstrafikken øges. Det uberørte miljø 

tiltrækker de fleste turister. Det ville være ærgerligt hvis turismen skadede dette uberørte miljø. Et sundt og 

produktivt marint økosystem er afgørende for Grønland. Eksportværdien af fisk og skaldyr fra Grønland 

udgør i dag +90% af landets samlede eksport. Fiskeriindustrien er en af de største arbejdspladser for både 

mænd og kvinder i dag.  

 

Fangst og fiskeri er fundamentale for livet og kulturen i Grønland, mange samfund lever stadig af fangst, 

hvor størstedelen af føden kommer fra havet. Såfremt fiskeri og fangst i Disko området ville stoppe på grund 

af olieforurening - selv for en kort periode, ville dette have alvorlige økonomiske og sociale konsekvenser.  

 

Udover risikoen for et oliespild, er der flere andre farer for miljømæssige påvirkninger fra 

krydstogtsturismen i det arktiske område: 

• Skibene skaber støj over og under vandet som overdøver lydene som hvalerne bruger for at 

kommunikere, finde føde og for at undgå rovdyr 

• Kollisioner mellem skibe og havpattedyr  

• Forstyrrelse af havfugle 

• Ødelæggelse af isen - et vigtigt levested for flere arktiske arter. 

• Kulturelle konsekvenser, eksempelvis har små bygder som ikke alle kapacitet til at modtage store 

grupper af krydstogtturister.  

• Introduktion af invasive arter gennem skibenes ballast-tanke 

• Udsmidning af spildevand, gråvand, olieholdigt sumpet vand og affald, der både på kort og lang sigt 

kan give skader på miljøet.  

 

WWF arbejder for et forbud imod anvendelsen af svære brændselsolier (HFO - Heavy Fuel Oil) i arktiske 

farvande samt for en bæredygtig udvikling af skibstrafikken, der tager hensyn til dyrelivet i havet og de 

mennesker der lever af havets ressourcer.  

 

Isfjelde i Diskobugten med Diskoøen i baggrunden. Foto: Simone Gress Hansen  

 



 

 

 

 

 

 

For mere information kontakt: 

Mette Frost 

WWF-DK 

Seniorrådgiver, Grønland og det arktiske område 

m.frost@wwf.dk 
 

 
 

Fakta-arket fokuserer på oliespild fra krydstogtskibe og er en del af en serie på fem forskellige oliespildscenarier i havet mellem Grønland og 

Canada, Inklusive: Nordvandet/Pikialasorsuaq, Diskoøen, Baffinbugten, Lancaster Sund og Eclipse Sund. Den fuldstændige rapport kan læses på 

http://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/gronland_og_arktis/sadan_arbejder_vi/scenarier_for_oliespild_i_gronland/  

 

Læs mere om  WWF’s internationale arbejde i det arktiske områdec 

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/arctic/last_ice_area/polynya/ 
 
Dette fakta-ark er blevet udarbejdet af Simone Gress Hansen og Mette Frost, WWF-DK 
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